
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.04.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19.04.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin přes videokonferenci.

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.

B) Nová usnesení
07/1 Odpis pohledávky po zemřelé H.H. ve výši 7.001 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím (místní 

poplatek za odpady ve výši 3.967 Kč a poplatek z prodlení 3.034 Kč). Dědické řízení bylo zastaveno, 
neboť zůstavitelka nezanechala žádný majetek. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/2 Žádost o souhlas s umístěním reklamy o velikosti 2 m2 na stávající kovový stojan v ulici Benešovská 
na pozemku parc. č. 3001/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (stojan před prodejnou 
u Měrků). Rada s umístěním reklamy nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice 
Pěší) o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu od 15.05.2021 do 31.10.2021 
za jednorázovou úhradu 4.216 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 19 v Chrástu nad Sázavou 
(za garážemi u náhonu), která je dlouhodobě volná. Jedná se o zahrádku o výměře 100 m2

na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, nájemné minimálně 
10 Kč/m2/rok + inflační doložka. Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/5 Žádost o dlouhodobý pronájem či odkup obecního pozemku parc. č. 1389 o výměře 3938 m2

v katastrálním území Čakovice u Řehenic (u osady Čisté potoky). Žadatelé chtějí v blízkosti bydlet, 
na pozemku by chovali koně, provozovali jezdeckou lukostřelbu či venkovní hry pro děti a dospělé. 
Rada požaduje doplnit informace o přístupu, způsobu využití, parkování a řešení zázemí. Poté rada 
znovu projedná.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/6 Pronájem nebytových prostor v suterénu bytového domu č.p. 275 a č.p. 520 pro stanici kabelové 
televize firmě Miroslav Maštalíř - MD Elektronik, IČ 40926834 na dobu 5 let. Nájemné 16.000 
Kč/rok + služby. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 24.03.2021. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/7 Prodloužení nájemní smlouvy s IVC Trade s.r.o. do 31.08.2021 ve věci pronájmu části haly 
dopravního terminálu pro umístění nápojového automatu na kávu. Výše nájmu zůstává 
700 Kč/měsíc. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 24.03.2021. Rada souhlasí s uzavřením 
dodatku smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/8 Převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 1 a 2 o celkové výměře 434,5 m2 na pozemku 
parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou z otce na dceru. 
Nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok + inflace. 
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 24.03.2021. Rada souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/9 Výběrové řízení na pronájem zahrádky č. 7 o výměře 193 m2 na pozemku parc. č. 4274/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Byla doručena jedna nabídka 
s cenou 25 Kč/m2/rok. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky 
za 25 Kč/m2/rok, tj. za 4.825 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/10 Žádost o souhlas s vynětím obecního pozemku parc. č. 4062/4 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou, ze zemědělského půdního fondu. Pozemek má výměru 312 m2

s využitím trvalý travný porost. Žadatel hodlá na pozemku vybudovat zpevněnou komunikaci (viz.
rada 08.02.2021), souhlas bude doložen k jeho žádosti na MěÚ Bn, odbor životního prostředí. Rada 
souhlasí s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/11 Žádost o souhlas s připojením plánované komunikace na pozemku parc. č. 4062/4 na stávající 
místní komunikaci 44c na pozemku parc. č. 4045/16 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
Rada souhlasí s připojením komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/12 Žádost o vyjádření ke změně užívání části rodinného domu č.p. 114 v Peceradech. V 1. NP domu 
bude zřízena veterinární ordinace s čekárnou, operačním sálem a zázemím pro personál. Vzhled 
domu se měnit nebude, pouze nad vchodovými dveřmi bude umístěna nesvítící tabule s názvem 
Veterinární ordinace. Na zahradě u domu jsou k dispozici dvě parkovací místa pro klienty. Rada 
souhlasí se změnou užívání části rodinného domu.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/13 Žádost o vyjádření ke stavbě plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 114 v Peceradech. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele. Povede ze stávajícího kiosku HUP v oplocení do rodinného 
domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/14 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3451/3 v katastrálním území Podělusy. 
Stavba bude zděná, nepodsklepená s plochou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 7 x 
8 m, výška stavby 3,3 m. Stavba bude umístěna v severozápadním rohu pozemku, zároveň s hranicí 
pozemku. Rada se stavbou garáže souhlasí. Dešťová voda nebude svedena do pozemku 
komunikace, přesah střechy bude na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/15 Žádost o vyjádření ke stavbě altánu na pozemku parc. č. 1366/6 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic. Jedná se o přízemní stavbu s plochou střechou, výškou 2,7 m, obdélníkového půdorysu 
4,8x3,0m, zastavěná plocha 14,4m2. Altán bude umístěn na betonový podklad ve vzdálenosti cca 
0,5 – 1,0 m od hranice lesního pozemku. Rada se stavbou souhlasí. Rada upozorňuje, že stavba je 
v ochranném pásmu lesa a elektrického vedení a je tedy nezbytné vyjádření vlastníků.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/16 Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením – stavební úpravy, přístavba rekreační chaty 
č.e. 117 a změna užívání na rodinný dům v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Jedná se 
o změnu celkové koncepce stavby – zastavěná plocha se zmenší z 239 m2 na 185 m2, výška stavby 
se zmenší o 5 m, změní se vzhled stavby, stavba bude celoplošně podsklepena (původně jen 
částečně), místo do jímky bude stavba odkanalizovaná do ČOV. K původnímu záměru vydala rada 
města souhlas na svém zasedání dne 23.09.2019. Rada se změnou stavby souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/17 Žádost o souhlas se vstupem do obecního pozemku parc. č. 4276/32 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (u krhanické pošty) z důvodu opravy napojení kanalizační  
přípojky z nemovitostí (č.p. 236 a 237 ) do splaškové  kanalizace. Rada se vstupem do pozemku a 
s opravou napojení souhlasí. Zemní práce a zajištění opravy napojení provede na své náklady 
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žadatel, technické podmínky pro opravu stanoví VaK Týnec, pozemek bude uveden do původního 
stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/18 Žádost TJ Pecerady o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pronájem sportoviště 
a sportovních kabin v Peceradech do 31.12.2033 (z důvodu podmínek dotačního titulu, do kterého 
se chystají podat žádost o dotaci) a možnost podnajmout část sportoviště SVP Pecerady. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 18 zajistí Mgr. Martina Havránková

07/19 3. Rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/19 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

07/20 Vnitřní směrnice č. 2021/4 - Pravidla pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodě 
matričního úřadu Týnec nad Sázavou. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/21 Vnitřní směrnice č. 2021/5 - Ceník služeb nadstandardních požadavků v souvislosti s konáním 
sňatečných obřadů ve správním obvodě matričního úřadu Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/20 a 21 zajistí Ing. Miloš Albl

07/22 Dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, která se uzavírá mezi členem JSDH 
a Městem Týnec nad Sázavou. Dohoda upravuje práva a povinnosti člena JSDH obce v souladu 
s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Rada 
schvaluje vzor dohody a souhlasí s uzavíráním těchto dohod s členy jednotky.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/23 Dodatek č. 1 k Dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, který se uzavírá mezi 
velitelem jednotky JSDH a Městem Týnec nad Sázavou. Dodatek upravuje práva a povinnosti 
velitele JSDH stanovená zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Rada schvaluje vzor Dodatku a souhlasí s uzavíráním tohoto dodatku s velitelem jednotky.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/24 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu pro členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Týnec nad Sázavou - Pecerady s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. ve 
výši 30.820 Kč/rok pro 19 osob. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/25 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu pro členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Týnec nad Sázavou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. ve výši 
21.820 Kč/rok pro 13 osob.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/22 až 25 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

07/26 Cenová nabídka BES s.r.o. na opravu komunikace U Janovického potoka.  Cena 1.394.621,61 Kč 
bez DPH. Realizace květen-červen. Rada souhlasí s vystavením objednávky. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/27 Rada bere na vědomí cenové nabídky Lucida s.r.o. na projektové práce a souhlasí s vystavením 
objednávky.
Farák - 211 000 Kč + DPH - projekt pro stavební povolení (geodetické zaměření, projekt 
pro stavební povolení - dopravní část, inženýring pro zajištění vydání stavebního povolení)
Chodník v ulici Jílovská (před starým hřištěm) - 64.000 Kč + DPH - geodetické zaměření, projekt 
změny stavby před dokončením - dopravní řešení (bez kanalizace), inženýring pro zajištění vydání 
stavebního povolení.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/28 Veřejná zakázka „Workoutové hřiště v Týnci nad Sázavou“. Předpokládaná hodnota zakázky je 
490 100 Kč bez DPH. Na projekt je zažádáno o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu sportu a 
volného času. Rada schvaluje dokumenty zakázky: Smlouva o dílo, Výzva, Zadávací dokumentace
zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi: Jiří Vrbata, Petr Znamenáček, Filip Takáč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/29 Žádost Charity Vlašim o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb v roce 2021. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/30 Participativní rozpočet 2021 města Týnec nad Sázavou. Alokace participativního rozpočtu byla 
500.000 Kč. Projekt Renovace školní asfaltové plochy - hřiště získal nejvíce hlasů a zároveň vyčerpal 
celou alokaci pro rok 2021. Výsledky hlasování veřejnosti:

pořadí název projektu
cena 

projektu
kladné 
hlasy

záporné 
hlasy

celkem 
hlasů

1.
Renovace školní asfaltové plochy -
hřiště

499 246 Kč 257 6 251

2.
Rozdělení vnitřního prostoru 
sportovní haly oponou 
s vertikálním zvedáním

127 000 Kč 232 31 201

3.
Obnovení alejí podle starých 
katastrálních cest

260 000 Kč 177 29 148

4.
Venkovní posilovna a odpočinková 
zóna v Podělusích

188 695 Kč 110 25 85

5.
Pořízení kostýmů na akce 
pořádané městským muzeem a 
spolky města

100 000 Kč 80 53 27

6. Rodinný festival u hradu 112 000 Kč 23 49 -26

Rada bere na vědomí výsledky participativního rozpočtování pro rok 2021. Rada souhlasí s realizací 
projektu Renovace školní asfaltové plochy - hřiště (velikost 20 x 12 m, cena dle předloženého 
rozpočtu 499 246 Kč vč. DPH).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/26 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Byla uzavřena pojistná smlouva na hasičský vůz AVIA 31 RZ 1S26175 (není zařazen 

do integrovaného záchranného systému). Rada schválila prodej vozidla za cenu 18.000 Kč. 
Očekáváme, že během měsíce bude uzavřena kupní smlouva.

- Byla objednána dopravně technická studie pro lokalitu za nádražím.
- Hotel - informace o přípravě podkladů k prodeji nemovitosti. Je objednáno ocenění domu 

a analýza řešení činností v domě.
- Informace o jednání s Jawou - záměry Jawy v lokalitě na Brodcích
- Odpady - požadavky na likvidaci a svoz, likvidace sutě, možnosti podnikatelů - probíhá příprava 

na přizpůsobení nové legislativě

Konec jednání v 17:00

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 10.5., 24.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 21.6., 13.9., 13.12.




